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A labdarugók  is megtartották  a  
2008–2009‑es  bajnokság  évzá‑
róját.  Novák Ferenc,  az  Érdi 
VSE elnöke  megnyitójában 
köszöntötte  a  megjelenteket, 
köztük T. Mészáros Andrást, Érd 
polgármesterét,  a  csapat támo‑
gatóit, vezetőit és a játékosokat. 
A bajnokságot értékelve kiemel‑
te,  hogy  a  kitűzött  célt  – stabil 
helyezés  a  középmezőnyben 
–  a  csapat  teljesítette.  Az  ősz 
várakozáson  felül  teljesült  –  5. 
hely, közvetlenül  az élmezőny‑
ben  –, míg  a  tavasz  különböző 
okok miatt gyengébb eredményt 
hozott.  A bajnokságban elért  8. 
helyért  köszönet  jár  játékosok‑
nak,  edzőknek,  mindazoknak, 
akik  munkájukkal  hozzájárul‑
tak  az  eredményes  szereplés‑
hez.  Külön  köszönetét  fejezte 
ki  a  csapat  támogatóinak,  akik 
lehetővé  tették  a  játékosokkal 
szemben  tett  vállalások  teljesí‑
tését. A vezetőség által  tett  ígé‑
retek ugyanis  maradéktalanul 
teljesültek.  Rövid  lesz  a  nyári 
szünet,  két  hét  múlva  kezdő‑
dik  a  felkészülés  a  következő 
szezonra. 
T.  Mészáros  András  polgár‑

mester  megköszönte  a  játé‑
kosoknak,  hogy  sok  örömet 
szereztek  a  szurkolóknak,  és 
gratulált az elért eredményhez. 
Reményét  fejezte  ki,  hogy  a 
következő szezonban még ered‑
ményesebben  fog  szerepelni  a 
szakosztály,  és  előbbre  végez‑
nek a tabellán. Kérte, hogy min‑
dent  tegyenek meg  továbbra  is 
azért,  hogy a szurkolóknak  és 
az  érdieknek  örömet  szerezze‑
nek,  és  büszkék  legyenek  az 
érdi focicsapatra.

Romits Ervin  szakosztály 
igazgató  mindenkinek  meg‑
köszönte  az  egész  éves mun‑
káját.  Versits Zsolt,  a  csapat 
edzője  ugyancsak  köszönetét 
fejezte  ki  a  támogatóknak, 

és  azon  véleményének  adott 
hangot,  hogy az  őszi  szerep‑
lés  alapján  az  első  ötben  lett 
volna  a  helyünk.  Horváth 
Sándor  ügyvezető  elnök  gra‑
tulált az elért nyolcadik hely‑
hez, és azt emelte ki, hogy ha 
idegenben is úgy játszik a csa‑
pat, mint a hazai mérkőzések 
többségén,  akkor  még  szebb 
eredményt  értünk  volna  el. 
Befejezésül jó pihenést kívánt 
mindenkinek.
Hogy  hogyan  értékeli  Versits 

Zsolt  edző  a  csapat  és  a  játé‑
kosok  teljesítményét,  valamint, 
hogy  milyen  változások  lesz‑
nek a játékoskeretben, illetve az 
edző személyét illetően – mind‑
erről következő lapszámunkban 
számolunk be.
   Harmat Béla

NB III. Alföldi csoport  
végeredménye
  1.  Bp. Honvéd „B”  63 pont
 2.  Szolnok  62 pont
 3.  Kecskemét  II.  59 pont
 4.  Algyő  59 pont
 5.  Budafok   54 pont
 6.  Hódmezővásárhely  50 pont
  7.  Orosháza  48 pont 
 8.  Érdi VSE   46 pont

(14 győzelem, 4 döntetlen,  
12 vereség,  
39-33 gólkülönbség)

  9  Gyula   39 pont
 10.  Dabas  39 pont
 11.  Tisza Volán  7 pont
 12. Monor  34 pont
 13. Újbuda   31 pont
 14.  Izsák  29 pont

 15.  Kiskunfélegyháza  22 pont
 16.  Jászapáti   14 pont
 
A Bp.  Honvéd  „B”  felju‑

tott  az  NB  II‑be,  míg  Izsák, 
Kiskunfélegyháza és a Jászapáti 
kiesett az NB III‑ból.
Az  Érdi  VSE hazai  mérlege: 

15  mérkőzésből  10  győzelem, 
3 döntetlen, 2 vereség, 26‑10‑os 
gólkülönbség,  33  pont.  Az  ide‑
genbeli mérleg: 15 mérkőzésből  
4  győzelem,   1  döntetlen,  10 
vereség,   13‑23‑as  gólkülönb‑
ség, 13 pont.

Valamennyi korosztályos csa‑
patnak  ezúton  is  gratulálunk 
az  elért  eredményekhez.  Az 
U19  és  az  U16  korosztálynak 
július 16‑án  kezdődik  a  felké‑
szülés. A többi korosztály felké‑
szülésének kezdési időpontjáról 
később kapnak tájékoztatást az 
érintettek.

Június  20‑án  rendezték  meg 
Gyöngyösön a Parafa Kupát, ame‑
lyen  a  kelet‑magyarországi  csa‑
patok  mellett  több  budapesti  és 
környéki,  valamint külföldi  klub 
is  nevezett.  Ezen  a  napon  még 
az  időjárás  is  kegyeibe  fogadta 
a  városi  50  méteres  versenyme‑
dencében  megrendezett  verse‑
nyen  résztvevőket.  Így  csaknem 
500  versenyző  állt  rajthoz,  akik 
között városunk úszói is megmé‑
rették magukat. A bajnokságokra 
való megterhelő felkészülés köz‑

ben  jól  jött egy kis  „levegőválto‑
zás”  úszóinknak,  és  bár  a  felké‑
szülésnek  ebben  a  szakaszában 
nem  az  egyéni  csúcsdöntés  volt 
az  elsődleges  szempont,  de  egy 
jó  versenyzést  mindenki  elvárt 
magától. Ennek megfelelően ala‑
kultak az eredmények is.
A  kiírás  szerint  a  98‑as  és 

idősebb születésűek 100 métert, 
a 99‑es és fiatalabbak 50 métert 
teljesítettek  minden  úszásnem‑
ből, és évjáratonként történt az 
értékelés. 

A  legeredményesebb  érdi 
versenyzők  Tóth Lili  és 
Beliczai Bóra,  akik  mindket‑
ten  három‑három  elsőséget 
és egy‑egy második helyezést 
szereztek. Ezzel korosztályuk 
legeredményesebb  verseny‑
zői lettek. 
A  fiúknál  Tekauer Márk  két 

elsőséget  és  egy  harmadik 
helyezést  ért  el.  Milák Kristóf 
két aranyérmet szerzett, Kovács 
Benedek  pedig  két  második 
helyezést ért el.

Úszópalánták – ezúttal szárazon. Hátsó sor: Kedves Hugó, Fehér Balázs, Kováts Gergõ, Tekauer Márk, Tóth Alex, 
Vörös Orsolya, Tóth Lili, Kovács Benedek. Középsõ sor: Bujka Zétény, Vigassy Bálint, Mocsári Eszter, Fehér Virág, 
Varga Eszter. Elsõ sor: Beliczai Bence, Varga Hanga, Milák Kristóf, Végh Norbert, Tekauer Patrik, Beliczai Bóra

Újabb licencesek
Az elmúlt napokban tovább 
bővült a „D” licensszel ren-
delkező edzők köre, mivel 
Molnár László és Bugyenszky 
Lajos szakosztály elnök sike-
res vizsgát tett. Így a szak-
osztályban folyó utánpótlás-
képzés egyre magasabb szín-
vonalon, egyre képzettebb 
edzők munkájával válhat 
sikeresebbé. Mindkét sport-
társnak sok sikert kívánunk 
edzői munkájukhoz.

 Utánpótláscsapataink eredményei:
  hely mérk. győz. dönt. ver. gólkül. pont
U19   6.  26  14  6  6   74‑34  48
U16  13.  26  3  2  21  25‑117  11
U13  5.  22  12  2  8  87‑61  38
U12  5.  26  16  4  6  86‑56  59
U11  3.  16  12  3  1  61‑18  39
U9  3.  18  12  4  1  68‑20  40
U7  3.  21  15  1  5  79‑39  46

Sikeresen szerepeltek  
a gyöngyösi Parafa Kupán 
az Elsõ Érdi Úszó Egylet versenyzõi

Labdarúgó évzáró, értékelésekkel


